
If necessary, ESTEPE will submit on first request a translation 
in English of these general terms and conditions of purchase.
 
Met uitsluiting van de toepasselijkheid van alle andere 
algemene voorwaarden zijn deze algemene 
leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch
onder nummer 75/2004, van toepassing op iedere 
overeenkomst en/of Rechtsbetrekking welke tussen enerzijds 
ESTEPE Special Trucks Products B.V. en/of een daarmee 
gelieerde vennootschap en anderzijds (een) andere partij(en) 
is en/of zal ontstaan.
 
1. DEFINITIES 
 
1 Waar in deze Algemene Leveringsvoorwaarden of in andere 
geschriften van ESTEPE de navolgende woorden worden 
gebruikt, zullen deze de daarachter vermelde betekenis 
hebben: 

1.1 “De afnemer” iedere derde welke in het kader van een 
door ESTEPE uitgebrachte aanbieding dan wel in het kader 
van een door die derde aan ESTEPE gedane uitnodiging tot 
het doen van een aanbod dan wel in het kader van een met 
ESTEPE gesloten overeenkomst tot levering door ESTEPE of 
met betrekking tot een met een voormeld (zijdelings) verband 
houdende aangelegenheid, een Rechtsbetrekking krijgt met 
ESTEPE. 

1.2 “Bedrijf”, het bedrijf/de locatie van ESTEPE aan de 
Cereslaan 15 te Heesch, tenzij ESTEPE heeft medegedeeld 
dat de levering geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden vanaf 
een ander(e) door ESTEPE aangegeven locatie. In dat geval 
dient “Bedrijf” voor de betreffende (deel) levering te worden 
gelezen als de daartoe nader door ESTEPE aangeduide
locatie. 

1.3 “Defect(en)”, ieder defect aan een zaak of aan een 
bestanddeel van een zaak, zoals materiaalbreuken, ernstige 
scheurvorming of vervorming in materiaal, corrosie, of ander 
mankement als gevolg waarvan de zaak of het bestanddeel 
van een zaak onbruikbaar is geworden en waarvan De Afnemer 
desgewenst aantoont dat deze niet het gevolg is van (a) 
overbelasting, (b) oneigenlijk of verkeerd gebruik,
(c) onvoldoende onderhoud, (d) ondeskundig gebruik of 
bediening of (e) een (ten opzichte van de defecte zaak 
of van het defecte bestanddeel van de zaak) van buiten 
komende oorzaak. Geen Defect is gewone slijtage en/of een 
afwijking(en) in kleur of vorm en/of functionele
ongeschiktheid of onbruikbaarheid. 

1.4 ESTEPE, de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ESTEPE Special Truck Products B.V., ten 
tijde van de deponering van deze Voorwaarden gevestigd 
althans kantoorhoudende te Heesch, alsmede de met de 
voormelde vennootschap gelieerde vennootschappen. 

1.5 “Gebrek(en)”, uitsluitend iedere onvolkomenheid, 
anders dan een Defect, welke bij een goede zaak of bij 

een goed bestanddeel van een zaak - mede gelet op het 
ontbreken van soortgelijke danwel daarmee verband 
houdende onvolkomenheden bij hetgeen door derden ten 
tijde van het uitbrengen van het aanbod door ESTEPE in 
de vrije markt tegen gelijke prijzen wordt aangeboden - 
absoluut niet aanwezig behoort te zijn en het gebruik van 
de zaak onmogelijk maakt dan wel substantieel beperkt. 
Geen gebrek is onder andere, (a) een gebrek of fout in het 
ontwerp van een zaak, (b) defecten of gebreken welke het 
gevolg zijn van de onder (a) voormelde onvolkomenheid, (c) 
de ongeschiktheid van een zaak voor het beoogde gebruik, 
(d) beperking of uitsluiting van het gebruik van een zaak door 
regelgeving van nationale of andere overheden. Geen Gebrek 
is gewone slijtage en/of een afwijking(en) in kleur of vorm 
en/of functionele onbruikbaarheid of ongeschiktheid.

1.6 Overmacht, (a) stakingen, (b) langzaam aan en 
stiptheidsacties, (c) oorlog en oorlogsdreiging, (d) schaarste 
of niet verkrijgbaarheid van zaken waaronder grondstoffen, 
halffabrikaten, materiaal, gereedschappen of onderdelen, (e) 
ziekte en epidemieën, (f) onbruikbaarheid of beschadiging of 
verlies van zaken (waaronder gebouwen en gereedschappen) 
door diefstal, brand, overstroming of ander (natuur) geweld, 
(g) maatregelen van een nationale of Europese overheid en (h)
alle andere oorzaken welke bij een gewone bedrijfsvoering 
in redelijkheid niet door ESTEPE kunnen worden voorkomen 
dan wel welke niet voor risico van ESTEPE behoren te komen, 
(i) iedere opschorting of vertraging die het gevolg is van een 
tekortkoming van De Afnemer en (j) niet nakoming door, en/of 
een onder a t/m h genoemde oorzaak bij een Producent. 
 
1.7 Producent, iedere (rechts)persoon welke - al dan niet 
onder eigen merknaam - door ESTEPE te betrekken zaken 
produceert dan wel welke - al dan niet onder eigen merknaam 
- goederen of diensten aan ESTEPE leverde dan wel zal 
leveren althans zich daartoe heeft verplicht. 

1.8 Rechtsbetrekking, iedere verbintenis, ongeacht of deze 
voortvloeit uit overeenkomst of de wet. 

1.9 Voorwaarden, deze algemene leveringsvoorwaarden zoals
gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te
‘‘s-Hertogenbosch onder nummer 75/2004. 
 
2. ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 Deze Voorwaarden bestaan uit 5 paragrafen. Tenzij de 
toepasselijkheid van een bepaling of paragraaf uitdrukkelijk 
is uitgesloten, zullen alle bepalingen in de Voorwaarden van 
toepassing zijn op iedere Rechtsbetrekking tussen ESTEPE 
en De Afnemer. Bij iedere paragraaf is vermeld waar de 
bepalingen van de betreffende paragraaf in het
bijzonder betrekking op hebben. 
 
2.1.1 Waar in de verschillende paragrafen onderling 
tegenstrijdige bepalingen zijn vermeld, zullen de
bepalingen welke staan vermeld in de met name op het 
betreffende geval betrekking hebbende paragraaf prevaleren. 
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Speciale bepalingen zullen prevaleren boven algemene 
bepalingen. 

2.1.2 Tenzij in een overeenkomst of in deze Voorwaarden 
uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen de bepalingen van een 
overeenkomst prevaleren boven daarmee strijdige bepalingen 
in deze Voorwaarden. 

2.2 CONVERSIE
 
2.2.1 Indien in deze Voorwaarden een nietige dan wel een 
vernietigbare bepaling is vermeld, zullen partijen in onderling 
overleg een nieuwe geldige bepaling overeenkomen, welke zo 
veel mogelijk tegemoet komt aan de strekking van de oude 
bepaling. 

2.3 VERTEGENWOORDIGING
 
2.3.1 Uitsluitend de in het handelsregister van de kamer van
koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 16047441 
vermelde personen zijn bevoegd ESTEPE te vertegenwoordigen 
voor zover dit in het voormelde register uitdrukkelijk is 
vermeld, dan wel deze bevoegdheid uit een schriftelijke last 
van ESTEPE blijkt. Indien een bij ESTEPE werkzame persoon 
onbevoegd namens ESTEPE een rechtshandeling verricht, is 
ESTEPE te allen tijde bevoegd al dan niet op verzoek van
De Afnemer deze rechtshandeling (stilzwijgend) te 
bekrachtigen. Dergelijke bekrachtigingen kunnen geen 
gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot toekomstige 
rechtshandelingen van ESTEPE of haar vertegenwoordigers bij 
De Afnemer opwekken. 

2.3.2 Indien een vertegenwoordiger van De Afnemer (ongeacht
of het een werknemer of andere hulppersoon betreft), al 
of niet in afwijking van of in aanvulling op hetgeen reeds 
is overeengekomen, aan ESTEPE opdracht geeft danwel 
bestellingen bij ESTEPE plaatst, zal De Afnemer gebonden 
zijn, indien deze vertegenwoordiger dit doet tijdens of in het 
kader van zijn werkzaamheden voor De Afnemer. 
 
2.4 ORDE EN VEILIGHEID 

2.4.1 Indien De Afnemer een aan ESTEPE toebehorend dan wel 
een door ESTEPE gebruikt terrein of gebouw betreedt, zal De 
Afnemer zich uitsluitend begeven naar of in voor het publiek 
vrij toegankelijke gedeelten, welke als zodanig zijn bestemd 
dan wel aangeduid. Indien De Afnemer zich - met of zonder 
toestemming van ESTEPE - buiten de hiervoor bedoelde 
gedeelten begeeft, geschiedt dit geheel voor eigen rekening 
en risico van De Afnemer. Indien ESTEPE door, namens of 
betreffende een hulppersoon wordt aangesproken tot betaling 
van schade welke is ontstaan door of tijdens het verblijf 
buiten de voor het publiek vrij toegankelijke gedeelten, 
zal De Afnemer ESTEPE volledig vrijwaren en alle door 
ESTEPE te betalen schade alsmede de kosten in en buiten 
rechte vergoeden. Niet vrij voor het publiek toegankelijk 
zijn alle gedeelten van een Bedrijf waarin werkzaamheden 
worden verricht of waarin zaken worden opgeslagen dan wel 
geparkeerd. 

2.4.2 Indien ESTEPE werkzaamheden buiten het Bedrijf 
verricht, zal De Afnemer zodanige maatregelen treffen dat 
de veiligheid van personen en zaken bij werkzaamheden 
van ESTEPE gewaarborgd is en blijft. Dit betreft zowel 

hulppersonen en zaken van De Afnemer als (van) derden. 

2.4.3 Het is De Afnemer te allen tijde verboden gevaarlijke 
zaken of zaken welke gevaarlijke stoffen bevatten ter 
bewaring, ter verwerking, ter bewerking, voor het (de)
monteren of aanbrengen van zaken, voor reparatie of 
onderhoud of voor vervoer aan te bieden, zonder ESTEPE
telkenmale vooraf schriftelijk te informeren over de 
gevarenklasse van de betreffende zaken, alsmede over de in 
acht te nemen veiligheidsvoorschriften en een kopie van deze 
voorschriften in of aan de aangeboden zaak op voor iedereen 
zichtbare wijze aangebracht te houden. 

2.4.4 De Afnemer is jegens ESTEPE en iedere derde volledig 
aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade 
die direct dan wel indirect het gevolg is van de aan deze 
gevaarlijke zaken inherente risico’s, tenzij De Afnemer 
aantoont dat de schade volledig is ontstaan doordat ESTEPE 
niet de door De Afnemer conform het voorgaande gegeven 
voorschriften in acht heeft genomen.
 
2.5 OVERMACHT
2.5.1 Indien aan de zijde van ESTEPE Overmacht ontstaat, 
op grond waarvan ESTEPE niet dan wel niet op de 
overeengekomen tijd zal kunnen leveren, is ESTEPE bevoegd 
de met een Afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, 
zonder daarbij gehouden te zijn tot vergoeding van kosten of 
schade. 
 
2.5.2 Indien de in het voorgaande lid bedoelde Overmacht 
langer voortduurt dan 2 maal de overeengekomen 
leveringstermijn (en bij gebreke daarvan 6 maanden) is 
de Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen 
betaling van de reeds door ESTEPE gemaakte kosten.
Hierbij zijn inbegrepen de kosten van reeds door ESTEPE 
bestelde zaken. Bij Overmacht aan de zijde van ESTEPE 
welke blijvend is, is De Afnemer bevoegd de overeenkomst 
te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn de reeds door 
ESTEPE gemaakte kosten te vergoeden. 

2.5.3 Indien De Afnemer al dan niet als gevolg van overmacht 
niet in staat is een zaak conform een met ESTEPE gesloten 
overeenkomst ter bewerking, modificatie, reparatie, 
onderhoud, montage of demontage aan te bieden, zal De 
Afnemer de eventuele extra kosten welke hiervan het 
gevolg zijn aan ESTEPE verschuldigd zijn. Indien de hiervoor 
bedoelde aanbieding als gevolg van overmacht bij De 
Afnemer blijvend onmogelijk is, kan ieder der partijen de 
overeenkomst ontbinden, waarbij De Afnemer slechts de 
reeds door ESTEPE gemaakte kosten, waaronder kosten van 
de ten behoeve van de voormelde overeenkomst bestelde 
en/of reeds aangeschafte zaken en diensten, aan ESTEPE 
verschuldigd zal zijn. ESTEPE zal in het laatste geval geen 
aanspraak kunnen maken op gederfde winst. 
 
2.6 PRIJS EN BETALING
 
2.6.1 Ieder aanbod van ESTEPE is exclusief B.T.W., ex works 
(volgensde meest recente Inco Terms) en - voor zover 
niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen 
- uitsluitend geldig gedurende een termijn van 1 maand, 
gerekend vanaf de dag van aanbieding.
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2.6.2 Indien niet vooraf een prijs is overeengekomen, zal 
ESTEPE - onverminderd het in het volgende lid bepaalde 
- recht hebben op betaling van een door ESTEPE voor 
soortgelijke leveringen gebruikelijk gehanteerde prijs.

2.6.3 ESTEPE is bevoegd een met De Afnemer 
overeengekomen prijs naar rato te verhogen indien de prijs 
van door haar van derden te verwerven zaken wordt verhoogd 
na de in het voorgaande lid bedoelde dag van aanbieding. 
Indien de prijs op grond van het hiervoor bepaalde met 
meer dan 10 % wordt verhoogd, is De Afnemer, gedurende 10 
kalenderdagen nadat de verhoging aan hem is medegedeeld, 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een 
aangetekende brief en tegen betaling van reeds door ESTEPE 
gemaakte en nog te maken kosten. 

2.6.4 De prijs voor leveringen door ESTEPE dient uiterlijk 
door De Afnemer bij levering door ESTEPE te worden voldaan. 
Ongeacht hetgeen is overeengekomen, is de prijs onmiddellijk 
en ineens opeisbaar indien ESTEPE redenen heeft om aan 
te nemen dat De Afnemer (a) de prijs niet dan wel niet 
tijdig kan of zal betalen dan wel (b) enige andere op hem 
rustende verplichting niet dan wel niet tijdig zal nakomen. 
ESTEPE heeft alsdan het recht alle leveringen, waaronder 
werkzaamheden, op te schorten tot door De Afnemer naar 
genoegen van ESTEPE een deugdelijke zekerheid is gesteld 
voor alle (toekomstige) vorderingen van ESTEPE. Indien De 
Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling van ESTEPE nalatig 
blijft te betalen dan wel een deugdelijke zekerheid te stellen 
binnen de daartoe door ESTEPE gegeven termijn, is ESTEPE
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Daarbij zal De 
Afnemer aan ESTEPE verschuldigd zijn alle in het kader van de 
overeenkomst reeds door ESTEPE gemaakte en nog te maken 
kosten alsmede de door ESTEPE gecalculeerde winst over de 
gehele overeenkomst. 

2.6.5 Bij niet tijdige betaling zal De Afnemer direct doch 
in ieder geval 30 dagen na levering tevens per maand de 
wettelijke rente op grond van artikel 6:119a jo. 6:120 BW 
alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% 
van de hoofdsom plus rente met een minimum van € 250,-
- aan ESTEPE verschuldigd zijn, zonder dat daartoe enige 
voorafgaande aanmaning of sommatie noodzakelijk is. 

2.6.6 De Afnemer is nimmer bevoegd betalingen op te 
schorten, schuldvergelijking toe te passen of schulden aan dan 
wel vorderingen op ESTEPE aan derden over te dragen zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van ESTEPE.
 
2.7 RETENTIE 

2.7.1 ESTEPE heeft met betrekking tot alle vorderingen op De 
Afnemer en op met De Afnemer gelieerde (rechts)personen, 
ongeacht of het toekomstige danwel bestaande wel of niet 
opeisbare vorderingen betreft, een recht van retentie op alle 
goederen van De Afnemer welke ESTEPE onder zich heeft, dan 
wel zal krijgen. 

2.8 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

2.8.1 De eigendom van de zaken, niet tegenstaande de 
feitelijke aflevering gaat pas over op De Afnemer nadat deze 
alle vorderingen van ESTEPE heeft voldaan betreffende de 
tegenprestatie van de door ESTEPE aan De Afnemer krachtens 

de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst 
geleverde of de te leveren zaken of krachtens een 
zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van De Afnemer 
verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake 
van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van 
zodanige overeenkomsten. 
 
2.8.2 Gedurende de periode dat de eigendom van een zaak 
overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel nog 
niet op De Afnemer is overgegaan, maar levering al heeft 
plaatsgevonden, is het De Afnemer niet toegestaan de zaak te 
vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uitlenen, dan 
wel op eniger wijze aan derden ter beschikking te stellen of 
tot zekerheid aan derden over te dragen. Indien de zaak aan
een derde wordt verkocht of overgedragen, zal de vordering 
die uit hoofde van de doorlevering van de voertuigen op de 
derdeafnemer ontstaan, bij voorbaat stil worden verpand ten 
behoeven van ESTEPE en verplicht De Afnemer zich hierbij aan 
de eventuele registratie daarvan mede te werken. Indien er 
bij geleverde en/of gemaakte zaken sprake is van natrekking 
en/of zaaksvorming wordt er reeds nu een pandrecht 
gevestigd op de zaak waarvan de zaak van ESTEPE een 
bestanddeel is geworden. De Afnemer zal ESTEPE gedurende 
vorenbedoelde periode vrijwaren voor aanspraken van derden 
op de zaken. 
 
2.8.3 Gedurende de in lid 2 genoemde periode is De Afnemer 
gehouden de zaken op eerste verzoek van ESTEPE in goede 
staat aan ESTEPE te retourneren. Indien De Afnemer met de 
nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ESTEPE 
tekort schiet of indien ESTEPE goede grond heeft te vrezen 
dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, is ESTEPE 
gerechtigd de door ESTEPE onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken terug te nemen. 

2.8.4 De Afnemer is gehouden onder eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als 
herkenbaar eigendom van ESTEPE, te bewaren.
 
2.9 AANBIEDINGEN 

2.9.1 De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan informatie
verstrekt in brochures en andere niet specifiek aan de 
betreffende Afnemer gerichte informatie, ongeacht of deze 
deel uitmaakt van een aanbieding tenzij in de aanbieding 
uitdrukkelijk is vermeld dat deze informatie daadwerkelijk 
volledig in overeenstemming is met hetgeen ESTEPE zal 
leveren. 

2.9.2 Met ESTEPE overeengekomen levertijden zijn slechts 
indicatief tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
2.9.3 Kosten van (de)montage en modificaties, belastingen, 
heffingen, leges etc. zijn niet in een prijs inbegrepen tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld.
 
2.9.4 Mondelinge en elektronische communicatie tussen 
ESTEPE en De Afnemer zal ESTEPE voor partijen bindend 
registreren, maar in voorkomende gevallen is en blijft 
De Afnemer bevoegd aan te tonen dat ESTEPE fout heeft 
geregistreerd.
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2.10 ONTWERP-AANSPRAKELIJKHEID
 
2.10.1 ESTEPE zal - rekening houdend met de geïndiceerde 
prijs - zich inspannen om naar beste weten en kunnen de 
door De Afnemer gewenste zaken te ontwerpen. Tenzij in, of 
naar aanleiding van, een ontwerpopdracht de kosten daarvan 
expliciet zijn overeengekomen, worden de in een prijs van 
een zaak begrepen kosten van het ontwerp geacht gelijk te 
zijn aan 7% van de door ESTEPE geoffreerde prijs voor
de bouw van de betreffende zaak. 
 
2.10.2 ESTEPE is aansprakelijk voor schade die direct het 
gevolg is van fouten of gebreken of andere tekortkomingen 
in een door ESTEPE gemaakt ontwerp en in door ESTEPE 
gemaakte aanpassingen in of modificatie van een ontwerp. 
Ongeacht het hiervoor en hierna bepaalde en met uitsluiting 
van iedere andere of meerdere aansprakelijkheid, waaronder 
de aansprakelijkheid voor gevolgschade, van ESTEPE zal De 
Afnemer recht hebben op een vergoeding van de schade 
conform artikel 60 lid 2 van de SR 1988, herziene versie 1995, 
althans de meest recente versie van de Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA). 

2.11 INTELECTUELE EIGENDOM
 
2.11.1 Onder intellectuele eigendomsrechten worden in deze
Voorwaarden verstaan, alle aanspraken, in binnen- en 
buitenland, op: octrooien, topografieën van halfgeleiders, 
software, auteursrechten, tekeningen, vormen, mallen, 
sier- en gebruiksmodellen, handelsnamen, merken, alsmede 
alle overige informatie en kennis, al dan niet ter zake van 
geheime kennis, op technische werkwijzen en produkten
- ongeacht of deze informatie of kennis octrooieerbaar zou 
zijn - en de onder genoemde intellectuele eigendomsrechten 
opgebouwde “goodwill”. 

2.11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten, verband 
houdende met enige levering of aangeboden levering van 
ESTEPE, zijn en blijven eigendom van ESTEPE. De Afnemer zal 
al hetgeen wenselijk of noodzakelijk is, doen of nalaten om 
de rechten van ESTEPE op intellectuele eigendom - in overleg 
met ESTEPE - te vestigen en te beschermen. 

2.11.3 Indien De Afnemer zaken ter verwerking of bewerking 
aan ESTEPE ter beschikking stelt, zal De Afnemer er voor 
instaan dat ESTEPE met haar verrichtingen en/of leveringen 
geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten 
van een derde. Indien ESTEPE door een derde wegens een 
(vermeende) inbreuk wordt aangesproken, zal De Afnemer 
ESTEPE volledig vrijwaren en alle in dat kader door ESTEPE te
maken kosten en te betalen schade vergoeden.
 
2.12 AFLEVERING/STALLING/BEWARING
 
2.12.1 Alle zaken worden door ESTEPE (af)geleverd ex works 
(volgens de meest recente Inco Terms) af Bedrijf. Indien 
ESTEPE in afwijking daarvan zaken aflevert buiten het Bedrijf,
geschiedt het vervoer vanaf het Bedrijf geheel voor rekening 
en risico van De Afnemer, ongeacht of ESTEPE kosten voor dat 
vervoer bij De Afnemer in rekening brengt of kan brengen.
 
2.12.2 Alle zaken welke door ESTEPE ten behoeve van De 
Afnemerworden bewerkt of waarop door ESTEPE te leveren 
zaken moeten worden aangebracht, dienen door De Afnemer 

tijdig bij het bedrijf van ESTEPE te worden aangeleverd en 
afgehaald, bij gebreke waarvan de leveringstijd en de prijs 
door ESTEPE kunnen worden gewijzigd. Indien ESTEPE in 
afwijking van het voormelde zaken van De Afnemer afhaalt
en/of aflevert buiten het Bedrijf, geschiedt het vervoer 
buiten het voormelde Bedrijf geheel voor rekening en risico 
van De Afnemer. 

2.12.3 Indien ESTEPE in opdracht van De Afnemer zaken van 
De Afnemer moet bewerken dan wel zaken moet aanbrengen 
op voertuigen of andere zaken welke geheel of gedeeltelijk 
het eigendom zijn van een derde, zal De Afnemer deze 
derde daarover vooraf informeren. De Afnemer zal deze 
derde daarbij informeren over de toepasselijkheid van deze 
Voorwaarden. 
 
2.12.4 Indien ESTEPE aan De Afnemer heeft medegedeeld 
dat zaken kunnen worden afgehaald, zullen de betreffende 
zaken vanaf de dag van deze mededeling, althans vanaf de 
dag dat de zaken volgens die mededeling voor afhaling gereed 
zijn, voor rekening en risico van De Afnemer worden gestald/
bewaard. 
 
2.13 WIJZIGING OVEREENKOMST, MEERWERK EN TOESLAGEN
 
2.13.1 Indien ESTEPE dat wenselijk acht, is ESTEPE bevoegd 
bestanddelen van een voor De Afnemer bestemde zaak te 
betrekken van een andere Producent dan met De Afnemer 
oorspronkelijk werd overeengekomen. 

2.13.1.1 Onverminderd het hiervoor en hierna in deze 
Voorwaarden bepaalde is ESTEPE nimmer verplicht meerwerk 
te verrichten zolang ESTEPE de opdracht niet heeft aanvaard 
en De Afnemer de opdracht niet schriftelijk aan ESTEPE heeft 
bevestigd. 2.13.2 De prijzen voor bewerking van zaken van 
De Afnemer zijn gebaseerd op inrichting en uitvoering van 
de door De Afnemer ter bewerking aangeboden zaak, zoals 
deze blijkt uit de door De Afnemer schriftelijk verstrekte 
informatie en bij gebreke daarvan uit brochures, foto’s en 
andere informatie van de betreffende met de tussen partijen
al dan niet stilzwijgend overeengekomen Producent van 
de betreffende producten. Alle kosten van herstel en/of 
meerwerk en/of vertraging en/of extra of hogere verwervings- 
kosten van onderdelen die ontstaan als gevolg van - dan wel 
kunnen worden toegerekend aan - afwijkingen in de uitvoering 
of inrichting van de door De Afnemer aangeboden zaak
ten opzichte van de aan de offerte van ESTEPE ten grondslag 
liggende informatie of te wijten zijn aan niet, althans niet 
tijdige, nakoming door De Afnemer, zullen door De Afnemer 
verschuldigd zijn naast de overeengekomen prijs zonder dat 
daarvoor enige voorafgaande mededeling of ingebrekestelling 
van ESTEPE aan De Afnemer voor nodig zal zijn. 

2.13.3 Alle door ESTEPE gedemonteerde zaken worden 
het eigendom van ESTEPE, tenzij ESTEPE schriftelijk heeft 
bevestigd dat dit anders is. In het laatste geval is De Afnemer 
gehouden de gedemonteerde zaken op eerste verzoek af te 
halen. 

2.13.4 Onder “(ter) bewerking” of “bewerken” wordt in deze
Voorwaarden onder meer verstaan, het verrichten van 
werkzaamheden zoals onder meer onderhoud, reparatie, 
modificatie, aanpassing, bewerken en/of verwerken van 
daartoe door De Afnemer aan ESTEPE aangeboden zaken. 
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Onder “modificatie” wordt in deze Voorwaarden verstaan het 
monteren en/of demonteren van (bestand)delen bij/aan een 
daartoe door De Afnemer aan ESTEPE overhandigde zaak. 
 
3. GARANTIE, AANSRAKELIJKHEID 

3.1 Met uitsluiting van iedere meerdere of andere 
aansprakelijkheid op grond van welke titel dan ook is ESTEPE 
aansprakelijk zoals hierna in dit artikel bepaald:
 
3.1.1 Bij uitvoering van een opdracht tot het vervaardigen van
nieuwe zaken of bewerken van zaken zal ESTEPE deskundig 
personeel en nieuwe althans gereviseerde materialen 
gebruiken. De nieuwe zaak zal worden gebouwd in 
overeenstemming met hetgeen werd overeengekomen.
 
3.1.2 ESTEPE zal zich inspannen om binnen een 
overeengekomen termijn de door De Afnemer gewenste zaken 
te leveren. De Afnemer zal de zaken inspecteren en zonodig 
testen en beproeven alvorens hij de zaken in ontvangst 
neemt. Defecten en/of Gebreken zal hij onmiddellijk
schriftelijk aantekenen op een ontvangstbewijs, bij gebreke
waarvan de zaken worden geacht conform de overeenkomst te 
zijn geleverd. Indien ESTEPE toerekenbaar is tekortgeschoten 
om te leveren binnen een in de overeenkomst uitdrukkelijk 
‘fataal’ genoemde termijn, is ESTEPE jegens De Afnemer 
aansprakelijk en op grond daarvan zal ESTEPE door De 
Afnemer uitsluitend kunnen worden aangesproken tot betaling 
van, met inachtneming van een gratie-periode welke gelijk
is aan 25% van de overeengekomen leveringstermijn, na 
ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, gedurende 
maximaal 10 weken, per hele kalenderweek van te late 
levering - als forfaitaire vergoeding van de volledige schade 
en kosten die het gevolg van de vertraging zijn - een bedrag 
dat gelijk is aan 1 % van de overeengekomen prijs. 
 
3.2 Door ESTEPE uitgevoerde bewerkingen, nieuw gebouwde 
en/of geleverde zaken:
 
3.2.1 ESTEPE zal alle Defecten en Gebreken aan een door 
ESTEPE gebouwde en/of nieuw geleverde zaak, welke zijn 
ontstaan en gemeld binnen 12 maanden na eerste aflevering 
van die zaak door ESTEPE, kosteloos herstellen. Indien de 
zaak een voertuig of een deel van een voertuig is, zal de 
garantie zijn beperkt tot 100.000 - na het moment van 
aflevering - gereden kilometers. ESTEPE geeft geen garantie 
op (delen van) zaken en werkzaamheden welke zijn gebouwd 
dan wel zijn uitgevoerd conform gerichte aanwijzingen van De 
Afnemer. 

3.2.2 Indien het een zaak betreft welke niet door ESTEPE 
zelf is vervaardigd, ongeacht of deze zaak bestanddeel is 
van een wel door ESTEPE vervaardigde zaak, zal ESTEPE niet 
verder aansprakelijk zijn dan voor hetgeen volgens de door de 
Producent van de betreffende zaak gegeven garantie geldt en 
de aansprakelijkheid van ESTEPE zal zijn beperkt tot hetgeen 
door de betreffende Producent in het kader van diens garantie 
daadwerkelijk gestand wordt gedaan. 
 
3.2.3 Indien een bewerking door ESTEPE ondeugdelijk is 
uitgevoerd, zal ESTEPE, gedurende een periode van 12 
maanden na de eerste bewerking, dezelfde werkzaamheden 
nogmaals kosteloos uitvoeren voor zover dat ter opheffing van 
de ondeugdelijkheid noodzakelijk is, indien De Afnemer de 

ondeugdelijkheid bij de inontvangstneming en als dat
niet mogelijk was binnen 24 uur nadat een deskundig Afnemer 
die ondeugdelijkheid behoorde te ontdekken, schriftelijk bij 
ESTEPE heeft gemeld.
 
3.3 Door ESTEPE geleverde gebruikte zaken:
 
3.3.1 ESTEPE zal alle Defecten en Gebreken aan een door 
ESTEPE gebouwde en/of geleverde gebruikte zaak, met 
uitzondering van defecten en gebreken aan bewegende 
delen welke het gevolg zijn van normale slijtage, welke 
zijn ontstaan binnen 3 maanden na aflevering door ESTEPE, 
kosteloos herstellen. Indien de zaak een voertuig danwel 
een deel van een voertuig is, zal de garantie zijn beperkt tot 
25.000 - na het moment van aflevering door ESTEPE - gereden 
kilometers. 
 
3.3.2 Indien het een zaak betreft welke niet door ESTEPE 
zelf is vervaardigd, ongeacht of deze zaak bestanddeel is 
van een wel door ESTEPE vervaardigde zaak, zal ESTEPE niet 
verder aansprakelijk zijn dan voor hetgeen volgens de door de 
Producent van de betreffende zaak gegeven garantie geldt en 
de aansprakelijkheid van ESTEPE zal zijn beperkt tot hetgeen 
door de betreffende Producent in het kader van diens garantie 
daadwerkelijk gestand wordt gedaan. 

3.4 Melding van klachten
 
3.4.1 Op straffe van verval van iedere aanspraak van De 
Afnemer op garanties zal De Afnemer alle Defecten en 
Gebreken onmiddellijk (a) schriftelijk melden bij ESTEPE 
en (b) de betreffende zaak voor herstel tijdens de normale 
werkuren bij het Bedrijf aanbieden. Reis- en verblijf- tijden/
kosten van ESTEPE in het kader van garantiewerkzaamheden
buiten het Bedrijf, zullen door De Afnemer worden vergoed. 

3.5 Onverschuldigd verleende garantie
 
3.5.1 Indien het een herstel van een defect of gebrek betreft 
dat - naar het voorlopige oordeel van ESTEPE - ingevolge 
de Voorwaarden niet door ESTEPE is gegarandeerd, zal De 
Afnemer de prijs voor het herstel onmiddellijk aan ESTEPE 
voldoen. ESTEPE zal deze prijs onmiddellijk aan De Afnemer 
restitueren indien alsnog zal blijken dat het herstel volgens de 
garantiebepalingen voor rekening van ESTEPE dient te komen. 

3.6 Ondeugdelijk uitgevoerde bewerkingen
 
3.6.1 Met in achtneming van en onverminderd het hiervoor en
hierna in deze Voorwaarden bepaalde zal ESTEPE door haar 
garantiewerkzaamheden, waaronder het herstel van door 
haar ondeugdelijk uitgevoerde bewerkingen, uitvoeren binnen 
redelijke termijn tijdens de normale openingsuren van het 
Bedrijf. 
 
3.7 Verlies of beschadiging van zaken welke door De Afnemer 
ter bewerking aan ESTEPE zijn overhandigd:
 
3.7.1 Met inachtneming van en onverminderd het elders in 
deze Voorwaarden bepaalde is ESTEPE aansprakelijk voor 
tenietgaan, verlies, beschadigingen, defecten of gebreken 
(waaronder het verlies van eigenschappen en/of geschiktheid 
voor het beoogde gebruik) aan een voertuig dan wel een 
andere zaak van De Afnemer doch uitsluitend indien en voor 
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zover dit (a) uitsluitend het directe gevolg is van door ESTEPE 
daaraan verrichte werkzaamheden zoals het uitvoeren van 
modificaties of andere bewerking en het monteren of 
demonteren van zaken aan een voertuig of zaak en (b) de 
beschadiging, het defect of het gebrek is ontstaan doordat 
ESTEPE (I) in strijd met door of vanwege De Afnemer of de 
fabrikant van het voertuig of de zaak aan ESTEPE verstrekte 
schriftelijke instructies heeft gehandeld of (II) de 
werkzaamheden - mede gelet op de aan ESTEPE verstrekte 
schriftelijke instructies - op ondeskundige wijze zijn 
uitgevoerd. Indien ESTEPE op grond van het voorgaande 
aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de 
kosten van herstel van het voertuig of de zaak tot een 
maximum van de overeengekomen prijs voor de betreffende
werkzaamheden. 

3.8 Verlies, beschadiging en/of tenietgaan van zaken door een 
van buiten komende oorzaak van door De Afnemer aan ESTEPE 
ter bewerking overhandigde zaken: 

3.8.1 Met inachtneming van en onverminderd het hiervoor 
en hierna bepaalde zal ESTEPE het risico van verlies of 
beschadiging van zaken van De Afnemer, welke ESTEPE onder 
zich heeft, voor de periode dat ESTEPE deze zaken onder zich 
heeft, verzekeren. ESTEPE is aansprakelijk voor beschadiging 
aan of verlies van door De Afnemer aan ESTEPE overhandigde 
zaken, ongeacht welke van buiten komende oorzaak het
betreft en ongeacht of de beschadiging of het verlies ontstaat 
gedurende de periode dat ESTEPE deze zaken op grond van 
een overeenkomst onder zich heeft, uitsluitend voor zover de 
betreffende verzekeraar de betreffende schade vergoedt.
Onder een “van buiten komende oorzaak” wordt niet verstaan 
het bewerken van de zaken. 
 
3.9 Aanspraken van derden: 

3.9.1 Ongeacht het hiervoor en hierna bepaalde is ESTEPE 
jegens een derde nimmer voor meer of andere schaden of 
kosten aansprakelijk dan waarvoor ESTEPE ingevolge deze 
Voorwaarden jegens De Afnemer aansprakelijk zal zijn. Indien 
ESTEPE op grond van welke titel dan ook tot vergoeding van 
schade of betaling van kosten zal worden aangesproken, zal 
De Afnemer ESTEPE volledig vrijwaren en alle door ESTEPE 
ingevolge daarvan te maken kosten evenals de te betalen 
schade en kosten onmiddellijk vergoeden.
 
4. ONDERHOUDS- EN/OF ONDERHOUDSREPARATIE-
OVEREENKOMSTEN 

4.1 De bepalingen van deze paragraaf zijn met name van 
toepassing op overeenkomsten voor onderhoud en/of 
reparatie tegen een vaste prijs per kilometer en/of per uur 
en/of per periode. 

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft een 
in het voorgaande lid bedoelde overeenkomst “onderhoud” 
de volgende betekenis: het technisch onderhoud waarbij in 
de daarvoor overeengekomen prijs limitatief zijn begrepen 
(a) de kosten van arbeid, (b) aan te vullen en/of te vervangen 
vloeistoffen/vetten en (c) klein verbruiksmateriaal, dit alles 
voor zover dat voor het onderhoud door de Producent van de 
zaak is voorgeschreven. 
 

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft 
in een artikel 4.1 bedoelde overeenkomst “reparatie” de 
volgende betekenis: het herstellen van defecten waarbij in 
de daarvoor overeengekomen prijs limitatief zijn begrepen 
(a) de kosten van arbeid, (b) aan te vullen en/of te vervangen 
vloeistoffen/vetten en (c) vervanging van onderdelen, dit 
alles voor zover dat voor herstel noodzakelijk is. 

4.4 Van onderhoud en reparatie ingevolge de in artikel 4.1 
bedoelde overeenkomsten zijn uitgesloten alle (a) onderhoud 
aan en (b) reparatie en (c) vervanging van zaken die niet 
reeds bij het sluiten van de overeenkomst door de Producent 
of door ESTEPE zijn aangebracht. Tevens zijn van onderhoud 
en reparatie uitgesloten alle zaken die (hoofdzakelijk) een 
esthetisch doel hebben, althans niet noodzakelijk zijn voor 
het goed functioneren en de functionele geschiktheid van de
betreffende zaak in het kader van het beoogde gebruik. 
 
4.5 Bij een in artikel 4.1 bedoeld onderhoudscontract zal De
Afnemer de zaak telkenmale na het rijden van het aantal 
door de producent van de zaak genoemde kilometers dan 
wel geadviseerde kilometers en/of in na ommekomst van 
de door die producent genoemde periodes exclusief bij het 
Bedrijf aanbieden voor onderhoud en zonodig tussentijds voor 
herstel. 
 
4.6 ESTEPE heeft het recht de gereden kilometers vast te 
stellen aan de hand van haar administratie en de in het 
voertuig aanwezige kilometerteller en/of aan de hand van, 
onder andere, slijtage en andere technische informatie. 
ESTEPE zal de alzo vastgestelde werkelijk gereden kilometers 
in rekening brengen doch is nimmer verplicht de minder (dan 
overeengekomen) gereden kilometers te crediteren. De
Afnemer heeft te allen tijde het recht om met alle middelen 
rechtens aan te tonen dat de opgave van gereden kilometers 
afwijkend is van de werkelijk gereden kilometers. In dat 
geval is ESTEPE - onverminderd het hiervoor bepaalde met 
betrekking tot minder gereden kilometers - verplicht de alzo 
aangetoonde werkelijk gereden kilometers bij De Afnemer in 
rekening te brengen. 

4.7 ESTEPE zal het onderhoud alleen uitvoeren tijdens de 
normale werkuren in het Bedrijf. Indien op verzoek van De 
Afnemer onderhoudswerkzaamheden worden verricht buiten 
de hiervoor bedoelde uren, zal De Afnemer een toeslag 
verschuldigd zijn welke gelijk is aan de door ESTEPE gemaakte 
extra kosten. 

4.8 In het kader van een reparatieovereenkomst zoals 
bedoeld in artikel 4.1, zal De Afnemer de zaak exclusief bij 
het Bedrijf aanbieden voor herstel van (onderdelen van) de 
zaak zodra defecten of gebreken ontstaan. Dit onverminderd 
de verplichting van De Afnemer om het ontstaan van meer of 
andere defecten en gebreken te voorkomen. 
 
4.9 De Afnemer heeft het recht defecten aan het voertuig 
voor rekening van ESTEPE te laten herstellen buiten het 
Bedrijf indien het defect aan de zaak in het buitenland 
onvoorzienbaar is ontstaan en het herstel voor het gebruik 
van de zaak noodzakelijk is. De Afnemer zal daartoe 
vooraf bij ESTEPE instructies vragen. ESTEPE is alsdan 
bevoegd met de door hem aangewezen reparateur de uit 
te voeren werkzaamheden vooraf overeen te komen. Deze 
herstelwerkzaamheden zullen niet voor rekening van ESTEPE
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zijn, indien ESTEPE niet de gelegenheid heeft gehad 
om een reparateur voor het herstel aan te wijzen. 
Herstelwerkzaamheden zullen te allen tijde moeten worden 
verricht door een door de Producent van de zaak erkende 
herstelinrichting, tenzij ESTEPE vooraf schriftelijk opdracht 
heeft gegeven voor herstel door een andere reparateur. 
 
4.10 Defecten welke direct of indirect (mede) het gevolg 
zijn van opzet, grove schuld, oneigenlijk of ondeskundig 
gebruik of ondeskundige bediening, verwaarlozing (waaronder 
ondeskundig/ondeugdelijk onderhoud en ondeskundig/
ondeugdelijk herstel door anderen dan welke ingevolge 
opdracht van ESTEPE daartoe bevoegd waren), van buiten 
komende oorzaken, overbelasting of overbelading zijn niet
voor rekening van ESTEPE en behoeven niet door hem te 
worden hersteld of vergoed.Voorts zijn defecten aan verf en 
andere conserverende zaken, van lampjes, zekeringen en 
andere kleine eenvoudig te vervangen zaken voor rekening 
van De Afnemer. Dit evenals de kosten van brandstof, water, 
accuvloeistof, ruitensproeiervloeistof en andere zaken welke 
dagelijks althans periodiek door De Afnemer (althans een
zorgvuldig gebruiker) bij aanvang van het gebruik van de zaak 
behoren te worden gecontroleerd en bijgevuld.
 
4.11 Onder van buitenkomende oorzaak wordt in deze 
Voorwaarden mede verstaan het verkeerd of ondeskundig 
beladen van een voertuig of laadbak/container.
 
4.12 Indien aan het voertuig een defect ontstaat en ESTEPE 
laat na om binnen een bij ingebrekestelling genoemde 
redelijke termijn een reparateur aan te wijzen waartoe De 
Afnemer zich kan wenden om de noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden voor rekening van ESTEPE uit te laten 
voeren of indien de door ESTEPE aangewezen reparateur niet
dan wel niet binnen redelijke tijd de defecten kan repareren, 
is De Afnemer bevoegd om bij iedere deskundige reparateur 
de defecten te laten herstellen. De redelijke kosten 
van herstel zullen alsdan - voor zover het ingevolge de 
overeenkomsten een kosteloos te herstellen defect betreft
- door ESTEPE onmiddellijk aan De Afnemer worden vergoed 
tegen overlegging van een deugdelijk bewijs van de 
herstelkosten. Onverminderd het in de voorgaande artikelen 
bepaalde, zal ESTEPE ook in de in dit artikellid bedoelde 
gevallen uitsluitend aansprakelijk zijn voor deze
herstelkosten. De redelijke kosten van het slepen van een 
voertuig, indien het voertuig als gevolg van een defect of 
gebrek niet zelf naar de aangewezen herstelinrichting kan 
rijden en herstel ter plaatse niet mogelijk is, zullen voor 
rekening van De Afnemer zijn. 

4.13 Indien buiten het Bedrijf onderdelen van de zaak worden 
vervangen, is De Afnemer gehouden de defecte onderdelen 
zo spoedig mogelijk bij ESTEPE af te leveren, bij gebreke 
waarvan ESTEPE bevoegd is de volledige herstelkosten op De 
Afnemer te verhalen. 
 
4.14 Indien ESTEPE vaststelt dat defecten of gebreken door 
hem zijn hersteld dan wel voor zijn rekening zijn hersteld 
terwijl ESTEPE niet op grond van de overeenkomst tot dat 
herstel verplicht was, is De Afnemer de betreffende kosten 
van herstel aan de ESTEPE verschuldigd en De Afnemer zal 
deze op eerste verzoek van ESTEPE betalen. 

4.15 ESTEPE is te allen tijde bevoegd de werkelijk gereden 

kilometers van een voertuig vast te stellen en op grond 
daarvan een overeengekomen prijs per periode aan te passen. 
 
4.16 De uit onderhouds- en/of onderhoudsreparatie-
overeenkomsten voor ESTEPE voortvloeiende verplichtingen 
zijn niet overdraagbaar en volgen de zaak niet tenzij ESTEPE 
vooraf schriftelijk heeft bevestigd dat de overeenkomst 
ook naar een met name genoemde derde gestand zal 
worden gedaan. Onverminderd het voorgaande kan ESTEPE 
nakoming van een onderhouds- en/of onderhoudsreparatie-
overeenkomst eisen indien de betreffende zaak aan een 
derde wordt vervreemd en ESTEPE heeft medegedeeld de 
overeenkomst jegens de derde gestand te zullen doen. 
 
5. SLOTBEPALINGEN 

5.1 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 
5.1.1 Op alle Rechtsbetrekkingen tussen ESTEPE en De 
Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 
5.1.2 Uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement 
‘s-Hertogenbosch is bevoegd kennis te nemen van een geschil
tussen ESTEPE en De Afnemer, tenzij ESTEPE - gelet op 
de technische aspecten, binnen 2 weken na een daartoe 
strekkende vraag van De Afnemer - de voorkeur geeft 
aan arbitrage. In het laatste geval zal uitsluitend een 
scheidsgerecht, samen te stellen en te oordelen conform
de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd zijn 
van het geschil kennis te nemen. Indien het een spoedeisende 
aangelegenheid betreft, zal ESTEPE binnen een korte tijd, 
noodzakelijk voor overleg, na een daartoe strekkende vraag 
van De Afnemer haar voorkeur kenbaar maken. 

5.1.3 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van 
toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale
regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking 
door partijen kan worden uitgesloten. 
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